Uitvaartkist krijgt persoonlijke uitstraling
door fotoprint
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Berkel en Rodenrijs - Go Creative, vormgevers van communicatie,
heeft onder de naam 'Memory of life' een uniek concept
ontwikkeld waarbij iedere standaard uitvaartkist kan worden
voorzien van een fotoprint. Hierdoor krijgt de uitvaartkist de
(beeld)uitstraling die past bij de levensstijl en/ of persoonlijkheid
van de overledene. Om een 24- uurs service door geheel Nederland te verzekeren is Go
Creative een samenwerkingsverband aangegaan met Unigra uit Katwijk en Vos
Molenaar uit Bergschenhoek.
Persoonlijke uitstraling in beeld
Met het 'Memory of life' concept speelt Go Creative in op de trend dat een
toenemend aantal mensen de uitvaart een persoonlijke uitstraling wil
meegeven. Het 'Memory of life' brengt die persoonlijke uitstraling
letterlijk en figuurlijk in beeld door middel van fotoprints op en rondom de
uitvaartkist. Alle prints ( al dan niet in full- color) zijn geplot op
ecologisch verantwoord en afbreekbaar papier en worden geleverd inclusief
een standaard uitvaartkist.

Beeldbank
Go Creative heeft speciaal een eigen beeldbank opgebouwd met daarin
ettelijke duizenden foto's die te gebruiken zijn voor het 'bekleden' van de
uitvaartkist. Foto's gerubriceerd in verschillende categorieën als de
natuur, steden, sport, cultuur, muziek, hobby's en andere vormen van
vrijetijdsbesteding. Deze beeldbank is te vinden op
www.uitvaartkistprint.nl.

Levensloopfilm
Maar uiteraard is ook het foto- album van de overledene en/ of nabestaanden
een onuitputtelijke inspiratiebron. Bijvoorbeeld voor foto's die de
verschillende levensfases, het gezin, de sportbeleving van de persoon in
kwestie of de vakanties in beeld brengen. Samengevat op een filmstrook een
indrukwekkende aaneenschakeling van zichtbare, dierbare momenten en
herinneringen.

De aanleverspecificaties voor eigen foto's voor de levensloopfilm zijn te
vinden op www.uitvaartkistprint.nl.
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Extra service
Diegenen die een fotoprint voor een uitvaartkist hebben besteld, kunnen gratis hetzelfde beeld
aanvragen/ downloaden voor het bedrukken van de condoleance- en bedankkaart. Met deze extra
service biedt Go Creatieve geïnteresseerden de mogelijkheid om de lijn van persoonlijke uitstraling door
te trekken.
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